
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

   СОРОК ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 07 жовтня  2014 року                                            № 3437  
 

Про передачу у власність  
земельних ділянок громадянам  
 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34             
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  
статтею 4-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”, статтею 55 Закону України “Про 
землеустрій”, статтями 12, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України та  
розглянувши звернення громадян міста Кіровограда, технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості), Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Перебийнісу Анатолію Дмитровичу та Колоту Ігорю 
Володимировичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. 40-річчя Перемоги, 18  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Перебийнісу Анатолію Дмитровичу (4/25 ч. 
домоволодіння) та Колоту Ігорю Володимировичу (21/25 ч. домоволодіння)  
у спільну часткову власність земельну ділянку  по вул. 40-річчя Перемоги, 18  
(кадастровий номер 3510100000:46:351:0071) загальною площею 0,0742 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

2. Затвердити Козлову Віктору Степановичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у   власність по вул. Володимирській, 57 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

2.1. Передати Козлову Віктору Степановичу  у власність  
земельну ділянку  по вул. Володимирській, 57 (кадастровий  
номер 3510100000:11:098:0023) загальною площею 0,0319 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та  
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 
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3. Затвердити Кабузан Олені Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Сєдова, 5  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

3.1. Передати  Кабузан Олені Іванівні  у  власність земельну ділянку  
по вул. Сєдова, 5 (кадастровий номер 3510100000:31:281:0014) загальною 
площею 0,0604 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

4. Затвердити Артимошину Олександру Михайловичу та Таран Галині 
Павлівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Олени Журливої, 54/23 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати  Артимошину Олександру Михайловичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Таран Галині Павлівні (1/2 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку  по вул. Олени Журливої, 54/23   
(кадастровий номер 3510100000:11:098:0041) загальною площею 0,0688 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

5. Затвердити Гребенюк Катерині Федорівні, Гребенюку Олександру 
Васильовичу, Гребенюк Любові Антонівні та Біляк Олені Олександрівні   
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову власність 
по вул. Гайдара, 42 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

5.1. Передати Гребенюк Катерині Федорівні (3/10 ч. домоволодіння), 
Гребенюку Олександру Васильовичу (3/10 ч. домоволодіння), Гребенюк 
Любові Антонівні (2/10 ч. домоволодіння) та Біляк Олені Олександрівні  
(2/10 ч. домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку  по 
вул. Гайдара, 42  (кадастровий номер 3510100000:14:117:0042) загальною 
площею 0,0925  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

6. Затвердити Волкуновичу Олександру Євгенійовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Кіровоградській, 65-а  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  
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6.1. Передати  Волкуновичу Олександру Євгенійовичу  у власність 
земельну ділянку по вул. Кіровоградській, 65-а (кадастровий  
номер 3510100000:48:432:0040) загальною площею 0,0504 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

7. Затвердити Тарасенку Сергію Олександровичу та Правосудовій 
Валентині Миколаївні технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається 
у спільну часткову власність по пров. Дагестанському, 17-а   для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати  Тарасенку Сергію Олександровичу (2/5 ч. 
домоволодіння) та Правосудовій Валентині Миколаївні (3/5 ч. 
домоволодіння) у спільну часткову власність земельну ділянку по  
пров. Дагестанському, 17-а  (кадастровий номер 3510100000:16:103:0078) 
загальною площею 0,0522 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Воїц Ірині Петрівні та Сіліоновій Анжелі Михайлівні   
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну часткову  
власність по вул.  Кримській, 25  для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

8.1. Передати Воїц Ірині Петрівні (41/50 ч. домоволодіння) та 
Сіліоновій Анжелі Михайлівні (9/50 ч. домоволодіння) у  спільну часткову 
власність земельну ділянку  по вул.  Кримській,  25  (кадастровий  
номер 3510100000:42:339:0031) загальною площею 0,0961 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

9. Затвердити  Сторчевій Лідії Григорівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Перекопському, 29/63   для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

9.1. Передати Сторчевій Лідії Григорівні  у власність земельну  
ділянку по пров. Перекопському, 29/63 (кадастровий  
номер 3510100000:31:214:0034) загальною площею 0,0258 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  
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(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

10. Затвердити Шепетовській Ларисі Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Нижній 
П'ятихатській, 6 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Шепетовській Ларисі Володимирівні у власність 
земельну ділянку  по вул.  Нижній П'ятихатській, 6  (кадастровий  
номер 3510100000:50:422:0028) загальною площею 0,0603 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

11. Затвердити Галенку Юрію Івановичу та Бурдейному Юрію 
Анатолійовичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул.  Єгорова, 62  для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати  Галенку Юрію Івановичу (63/100 ч. домоволодіння) та 
Бурдейному Юрію Анатолійовичу (37/100 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку  по вул. Єгорова, 62 (кадастровий  
номер 3510100000:28:240:0042) загальною площею 0,0689 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

12. Затвердити Бугмій  Світлані Леонідівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Волгоградській, 36 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

12.1. Передати Бугмій Світлані Леонідівні у власність  
земельну ділянку по вул. Волгоградській, 36 (кадастровий  
номер 3510100000:04:004:0028) загальною площею 0,1000 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

13. Затвердити Шевченко Ірині Петрівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
місцевості), що передається у власність по вул. Першотравневій, 10 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

 



 5   
 

13.1. Передати  Шевченко Ірині Петрівні  у власність земельну ділянку  
по вул. Першотравневій, 10 (кадастровий номер 3510100000:17:104:0043) 
загальною площею 0,0268  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Яковенко Марині Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Ствольній, 12-а  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

14.1. Передати Яковенко Марині Олександрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Ствольній, 12-а (кадастровий  
номер 3510100000:17:120:0047) загальною площею 0,0400 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Басистому Віктору Івановичу, Лук’яненко Інні 
Миколаївні та Лучкевич Антоніні Павлівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості), що передається у спільну часткову  власність по  
вул. Пушкіна, 42/7 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати Басистому Віктору Івановичу (17/50 ч. домоволодіння), 
Лук’яненко Інні Миколаївні (89/400 ч. домоволодіння) та Лучкевич Антоніні 
Павлівні (7/16 ч. домоволодіння)  у власність земельну ділянку по  
вул. Пушкіна, 42/7   (кадастровий номер 3510100000:33:288:0037) загальною 
площею 0,0845 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

16. Затвердити Качану Володимиру Павловичу технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Інтернаціональній, 11/25  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Качану Володимиру Павловичу  у власність  
земельну ділянку по вул. Інтернаціональній, 11/25 (кадастровий  
номер 3510100000:39:338:0163) загальною площею 0,0131 га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

17. Затвердити Мацієвській Світлані Олександрівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в  
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натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Гагаріна, 53/84 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

17.1. Передати Мацієвській Світлані Олександрівні у власність  
земельну ділянку по вул. Гагаріна, 53/84 (кадастровий  
номер 3510100000:28:240:0043) загальною площею 0,0765 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

18. Затвердити  Григоращенку Ігору Васильовичу та Григоращенко 
Надії Іванівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Воронцовській, 1/14 для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

18.1. Передати Григоращенку Ігору Васильовичу (1/2 ч. 
домоволодіння) та Григоращенко Надії Іванівні (1/2 ч. домоволодіння)  у 
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Воронцовській, 1/14    
(кадастровий номер 3510100000:24:206:0026) загальною площею 0,0946 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

19. Затвердити Резніченку Геннадію Федоровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул.  Лелеківській, 16-а 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

19.1. Передати Резніченку Геннадію Федоровичу  у власність  
земельну ділянку по вул. Лелеківській, 16-а (кадастровий  
номер 3510100000:05:049:0099) загальною площею 0,0583 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

20. Затвердити Колеснік Олені Сергіївні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на  
місцевості), що передається у власність по вул. Лелеківській, 23 для  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

20.1. Передати Колеснік Олені Сергіївні у власність  
земельну ділянку по вул. Лелеківській, 23 (кадастровий  
номер 3510100000:05:067:0021) загальною площею 0,0605 га –  
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землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

21. Затвердити Зейферту Богдану Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Олексіївському, 42 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

21.1. Передати Зейферту Богдану Олександровичу у власність  
земельну ділянку по пров. Олексіївському, 42 (кадастровий  
номер 3510100000:46:401:0033) загальною площею 0,0403 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

22. Затвердити Коробко Ларисі Олександрівні, Федорову  Володимиру 
Олександровичу та Федоровій Валентині Миколаївні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  
(на місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
пров. Вишняківському, 17 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

22.1. Передати Коробко Ларисі Олександрівні (1/20 ч., 19/50 ч. 
домоволодіння), Федорову Володимиру Олександровичу (13/100 ч. 
домоволодіння) та Федоровій Валентині Миколаївні (1/50 ч.,  
13/100 ч., 49/500 ч., 4/125 ч., 4/125 ч. та  16/125 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по пров. Вишняківському, 17 
(кадастровий номер 3510100000:46:385:0025) загальною площею 0,0597 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

23. Затвердити Цибульчаку Віталію Олександровичу  технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Українській, 13 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

23.1. Передати Цибульчаку Віталію Олександровичу у власність  
земельну ділянку по вул. Українській, 13 (кадастровий  
номер 3510100000:46:386:0029) загальною площею 0,0949 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 
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24. Затвердити Правдіній Людмилі Григорівні  технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у спільну часткову власність по  
пров. Чайковського, 56 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

24.1. Передати Правдіній Людмилі Григорівні (9/25 ч. домоволодіння) 
у спільну часткову власність земельну ділянку по пров. Чайковського, 56 
(кадастровий номер 3510100000:24:246:0052) загальною площею 0,0517 га – 
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

25. Затвердити Даной Любові Анатоліївні та Довгополовій Раїсі 
Володимирівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Авіаційній, 73 для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

25.1. Передати Даной Любові Анатоліївні (17/25 ч. домоволодіння) та  
Довгополовій Раїсі Володимирівні (8/25 ч. домоволодіння) у спільну 
часткову власність земельну ділянку по вул. Авіаційній, 73  (кадастровий  
номер 3510100000:11:123:0032) загальною площею 0,0675 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

26. Затвердити Сідєльнікову Анатолію Олександровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Шкільному 1-му, 6 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

26.1. Передати Сідєльнікову Анатолію Олександровичу у власність  
земельну ділянку по пров. Шкільному 1-му, 6 (кадастровий  
номер 3510100000:24:190:0026) загальною площею 0,0603 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

27. Затвердити Вінтенку Володимиру Степановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Чайковського, 63 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

27.1. Передати Вінтенку Володимиру Степановичу  у власність  
земельну ділянку по вул. Чайковського, 63 (кадастровий  
номер 3510100000:24:246:0056) загальною площею 0,0567 га –  
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землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

28. Затвердити Бурдейному Володимиру Микитовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Прорізному, 40  для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

28.1. Передати Бурдейному Володимиру Микитовичу у власність  
земельну ділянку по пров. Прорізному, 40 (кадастровий  
номер 3510100000:17:119:0044) загальною площею 0,0377 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

29. Затвердити Банку Івану Михайловичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ольвіопольській, 1/26 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

29.1. Передати  Банку Івану Михайловичу у власність  
земельну ділянку по вул. Ольвіопольській, 1/26  (кадастровий  
номер 3510100000:46:379:0025) загальною площею 0,0883 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд 
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

30. Затвердити Головченку Федору Миколайовичу  технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
проїзду Петровського, 3 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

30.1. Передати Головченку Федору Миколайовичу у власність  
земельну ділянку по проїзду Петровського, 3 (кадастровий  
номер 3510100000:05:056:0071) загальною площею 0,0969 га –  
землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та 
обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд  
(присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

31. Затвердити Клімчуку Петру Ігнатовичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по тупику Береславському, 22  для  
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будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

31.1. Передати Клімчуку Петру Ігнатовичу у власність  
земельну ділянку по тупику Береславському, 22 (кадастровий  
номер 3510100000:24:198:0011) загальною площею 0,0553  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

32. Затвердити Кудревич Ірині Олександрівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Саксаганського, 67-а   для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

32.1. Передати Кудревич Ірині Олександрівні у власність  
земельну ділянку по пров. Саксаганського, 67-а (кадастровий  
номер 3510100000:27:207:0029) загальною площею 0,0491  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

33. Затвердити Горбенку Володимиру Васильовичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Очаківській, 54  
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

33.1. Передати Горбенку Володимиру Васильовичу у власність  
земельну ділянку по вул. Очаківській, 54 (кадастровий  
номер 3510100000:48:419:0020) загальною площею 0,0504  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

34. Затвердити Цимбал Надії Вікторівні, Таран Тамарі Андріївні, 
Унгул Олені Олександрівні, Унгул Анні Миколаївні та Пелехань Тетяні 
Валентинівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну 
часткову власність по вул. Верхній Биковській, 69/13  для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка). 

34.1. Передати Цимбал Надії Вікторівні (28/100 ч. домоволодіння), 
Таран Тамарі Андріївні (57/100 ч. домоволодіння), Унгул Олені  
Олександрівні (7/200 ч. домоволодіння), Унгул Анні Миколаївні (7/200 ч.  
домоволодіння) та Пелехань Тетяні Валентинівні (8/100 ч. домоволодіння)  у  
спільну часткову власність земельну ділянку по вул. Верхній  
Биковській, 69/13 (кадастровий номер 3510100000:33:288:0039) загальною  
площею 0,0607  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для  
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будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  господарських   будівель  і  
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

35. Затвердити Коровіній Надії Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Олександра Матросова, 24     
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

35.1. Передати Коровіній Надії Іванівні у власність  
земельну ділянку по пров. Олександра Матросова, 24 (кадастровий  
номер 3510100000:24:196:0038) загальною площею 0,0357 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

36. Затвердити Федоровій Юлії Костянтинівні технічну документацію 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Світлій, 3-а   для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

36.1. Передати Федоровій Юлії Костянтинівні у власність  
земельну ділянку по вул. Світлій, 3-а (кадастровий  
номер 3510100000:24:190:0027) загальною площею 0,0650  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

37. Затвердити Рахмановій Владилені Володимирівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
пров. Арнаутовському, 56/2 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

37.1. Передати Рахмановій Владилені Володимирівні у власність  
земельну ділянку по пров. Арнаутовському, 56/2 (кадастровий  
номер 3510100000:43:365:0050) загальною площею 0,0605  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

38. Затвердити Бучковській Ірині Борисівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по пров. Саксаганського, 35 для  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

38.1. Передати Бучковській Ірині Борисівні у власність  
земельну ділянку по пров. Саксаганського, 35 (кадастровий  
номер 3510100000:27:208:0065) загальною площею 0,0497  га – землі одно- та  
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двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

39. Затвердити Хамренко Ірині Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Тамбовській, 25 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

39.1. Передати Хамренко Ірині Василівні у власність земельну ділянку 
по вул. Тамбовській, 25  (кадастровий номер 3510100000:40:336:0023) 
загальною площею 0,0823 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування  жилого  будинку,  
господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01), за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

40. Затвердити Карпінській Галині Борисівні  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Закарпатській, 27 для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

40.1. Передати Карпінській Галині Борисівні у власність 
земельну ділянку по вул. Закарпатській, 27 (кадастровий  
номер 3510100000:24:144:0030) загальною площею 0,0484   га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

41. Затвердити Ніколаєнко Варварі Костянтинівні технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул. Родниковій, 16    
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

41.1. Передати Ніколаєнко Варварі Костянтинівні у власність  
земельну ділянку по вул. Родниковій, 16 (кадастровий  
номер 3510100000:27:192:0015) загальною площею 0,0504   га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

42. Затвердити Гундарєвій Раїсі Василівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Ціолковського, 7 для  
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

42.1. Передати Гундарєвій Раїсі Василівні у власність  
земельну ділянку по вул. Ціолковського, 7 (кадастровий  
номер 3510100000:11:062:0096) загальною площею 0,0539   га – землі одно-  
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та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

43. Затвердити Медведєву Володимиру Михайловичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по вул.  Буровугільній, 19   
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка).  

43.1. Передати Медведєву Володимиру Михайловичу у власність  
земельну ділянку по вул. Буровугільній, 19 (кадастровий  
номер 3510100000:17:120:0050) загальною площею 0,0335  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

44. Затвердити Чельнику Семену Івановичу  технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Глибка, 30  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

44.1. Передати Чельнику Семену Івановичу у власність  
земельну ділянку по вул. Глибка, 30 (кадастровий  
номер 3510100000:46:355:0065) загальною площею 0,0427  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

45. Затвердити Дмитренку Анатолію Степановичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної  
ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність по  
вул. Чернишевського, 40 для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

45.1. Передати  Дмитренку Анатолію Степановичу у власність 
земельну ділянку по вул. Чернишевського, 40 (кадастровий  
номер 3510100000:45:392:0019 ) загальною площею 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

46. Затвердити Сібірцевій Ользі Олександрівні та Яковенку Петру 
Григоровичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у спільну  
часткову власність по вул. Світлій, 32-а    для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

46.1. Передати Сібірцевій Ользі Олександрівні (2/5 ч. домоволодіння) 
та Яковенку Петру Григоровичу (3/5 ч. домоволодіння) у спільну часткову 
власність земельну ділянку по вул. Світлій, 32-а (кадастровий  
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номер 3510100000:24:196:0039) загальною площею 0,0628  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

47. Затвердити Кульбашному Станіславу Макаровичу технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості), що передається у власність по пров. Титова, 14  для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

47.1. Передати Кульбашному Станіславу Макаровичу у власність  
земельну ділянку по пров. Титова, 14 (кадастровий  
номер 3510100000:04:023:0046) загальною площею 0,0600  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування  
жилого  будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01), за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

48. Затвердити Смірновій Надії Іванівні технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості), що передається у власність по вул. Тореза, 21  для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та ведення садівництва.  

48.1. Передати Смірновій Надії Іванівні безоплатно у власність 
земельну ділянку по вул. Тореза, 21  загальною  
площею 0,1147  га, з них: площею 0,1000 га (кадастровий  
номер 3510100000:34:224:0063) – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, та площею 0,0147 га 
(кадастровий номер 3510100000:34:224:0064) – для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

49.  Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

50. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 
 

Секретар міської ради                  І.Марковський 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
  


